
Zpráva z výjezdu ME terénní Montevarchi Itálie 
 
Výprava odjížděla do Montevarchi ve složení Martina Macková, Richard Kocourek, 

Aleš Vankát, Ondřej Kníže, Milan Hladil, Jakub Laciga a Petr Rada v neděli 11.9.2011 
všichni společně v mikrobusu, nálada optimistická a plni očekávání. V ten den jsme stihli 
i akreditaci. Po 12 hodinách jízdy jsme dorazili do cíle. Ubytováni jsme byli v Hotelu 
Fratini společně s týmem Rakouska a Maďarska. Milan Hladil dorazil po své ose a 
akreditoval se v pondělí ráno. 

 

 
 

 
Pondělí 12.9. - budíček v 6:30hod, snídaně a honem na trénink. Počasí velmi teplé 

/vedro/ a slunečné. Pohled na tréninkový plac: nejlepší střelci z celé Evropy. Při 
oficiálním tréninku proběhla kontrola nářadí. Střílelo se do slaměných terčovnic, ze 
kterých nešly tahat šípy a třetina se jich rozpadla následkem úsilí lukostřelců získat zpět 
svůj majetek. Večer se celá výprava účastnila oficiálního průvodu městem, kde byly 
jednotlivé týmy doprovázeny sportovci, tanečníky a herci v historických kostýmech až na 
náměstí, kde se mluvilo a tančilo a zase mluvilo a zase tančilo, až nakonec všichni 
ukázněně zatleskali a šli domů. Mělo to však důstojnou a velmi slavností atmosféru a 
spoustu diváků včetně italské televize. 
 

Úterý 13.9. - 1. Kvalifikační den. Počasí víc než 35°C, čistá obloha, bezvětří. 
Pořadatelé závod postavili na jižním svahu, na koňských pastvinách, mezi olivovníky. 
Připravili dva okruhy, červený a modrý 24 terčů na neznámé vzdálenosti. Tzn. střílelo se 
v horském terénu, mezi pidi olivovníky, bez stínu, ve spálené trávě v poledne na žhavém 
slunci, ale nadšení z milovaného sportu nám dalo zapomenout na útrapy a všichni dělali 
co mohli. Opět slaměné terčovnice. 
 

3. místo Rada Petr Men's Junior Recurve  323 bodů 

8. místo Macková Martina Women's Barebow  300 bodů 

10. místo Laciga Jakub Men's Junior Recurve  305 bodů 

12. místo Kocourek Richard Men's Barebow  320 bodů 

13. místo Kníže Ondřej Men's Recurve  333 bodů 

19. místo Hladil  Milan Men's Barebow  305 bodů 

21. místo Vankát Aleš Men's Compound  381 bodů 

       

7. místo Kocourek Richard Men's Barebow    

  Kníže Ondřej Men's Recurve    

  Vankát Aleš Men's Compound    

 
Večer příšerná, těžko identifikovatelný, silně přesolený druh potravy. Povídání 
lukostřeleckých i ne lukostřeleckých historek, večerka a spát. 



Středa 14.9. - 2. Kvalifikační den. Budíček 6:30hod, Počasí až 39°C, čistá obloha, 
bezvětří. Střelecké okruhy pořadatelé upravili na známé vzdálenosti a střelci byli posláni 
na opačné okruhy proti předešlému dni. Tzn. ještě větší vedro, málo stínu, velmi ostré 
světlo a 5 hodin na trati. Prach skřípal mezi zuby a bylo jasné, že to bude na hraně. 
Samotné tratě byly poměrně obtížné, terčovnice stály často šikmo, do kopce a z kopce 
jak to šlo, dost často se od nich silně odráželo slunce. Příjemné pocity veškeré žádné, nic 
co můžete zažít doma. 

 
5. místo Rada Petr Men's Junior Recurve  626 bodů postup do eliminace 

9. místo Laciga Jakub Men's Junior Recurve  600 bodů postup do eliminace 

13. místo Macková Martina Women's Barebow  539 bodů postup do eliminace 

14. místo Kníže Ondřej Men's Recurve  648 bodů postup do eliminace 

15. místo Kocourek Richard Men's Barebow  602 bodů postup do eliminace 

19. místo Hladil  Milan Men's Barebow  587 bodů  
24. místo Vankát Aleš Men's Compound  748 bodů  

        
9. místo Kocourek Richard Men's Barebow  

 

  Kníže Ondřej Men's Recurve  
   

  Vankát Aleš Men's Compound  
   

 
 
Čtvrtek 15.9. - Eliminační kola. Počasí stále stejné vedro, čistá obloha, bezvětří.  

1. eliminační okruhy 12 terčů na známé vzdálenosti. Ráno se na obloze objevily mráčky, 
které okamžitě zmizely se vstupem na trať. Takže to samé: krásná toskánská krajina, 
kvalitně vyhřátá tropickým sluncem. 
 

3. místo Laciga Jakub Men's Junior Recurve  164 bodů postup do 2.kola 

4. místo Kníže Ondřej Men's Recurve  173 bodů postup do 2.kola 

8. místo Rada Petr Men's Junior Recurve  156 bodů postup do 2.kola 

11. místo Macková Martina Women's Barebow  128 bodů 
 

12. místo Kocourek Richard Men's Barebow  146 bodů 
 

 
2. eliminační okruhy 8 terčů na známé vzdálenosti. Odpoledne ve hře zůstali již jen naši 
stateční junioři a klidný, střílející řidič výpravy, Ondra. Než kluci vyrazili na trať, se 
Petrovi spustila z vedra krev z nosu a hodně. Na poslední chvíli, po konzultaci s střílejícím  
lékařem výpravy Alešem, Petr dostal smotek papírového kapesníku do nosní dírky a 
vyrazil s odhodláním do boje a vyšlo mu to parádně. 
 

3. místo Rada Petr Men's Junior Recurve  109 bodů postup do finále 

6. místo Kníže Ondřej Men's Recurve  108 bodů 
 

7. místo Laciga Jakub Men's Junior Recurve  98 bodů 
 

 
Petr Rada prošel úspěšně eliminačními koly a ze třetí pozice postoupil do semifinálového 
rozstřelu.  
 
 

Pátek 16.9. - probíhala soutěž družstev 
 

 
Sobota 17.9. - Počasí, stále velmi teplé, čistá obloha, bezvětří. Finále se 

odehrávalo za účasti TV na stadionu v centru města Montevarchi. Semifinálový souboj 
Petr střílel 53 bodů x 60 bodů proti francouzskému střelci Baraer Quentin. Finálový 
souboj Petr 46 bodů x Nesbitt Mark z Velké Británie 51 bodů a tím Petr získal 4. místo na 
Mistrovství Evropy 2011 v terénní lukostřelbě v kategorii junior reflexní luk. Super. 
Gratulujeme !!!☺☺☺!!! 

 



 
 

Závěr: Soutěž s vysokou náročností, s profesionální organizací, v srdečném 
prostředí, ve velmi krásné krajině. Myslím, že účast na tomto mistrovství přinesla našim 
lukostřelcům dokonalou představu o vysoké úrovni a náročnosti evropské terénní 
lukostřelby a zároveň dobrý pocit z vynikajících výsledků, kterých reprezentační tým 
dosáhl. 
 
 
V Praze 22.9.2011   vedoucí výpravy a kapitán RD družstva  

Martina Macková    Richard Kocourek 


